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คูมือสําหรับประชาชน  :  การรับชําระภาษีปาย 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  :  เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติว้ จังหวัดยโสธร 

กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย 

 

1.  ชื่อกระบวนงาน  :  การรับชําระภาษีปาย 

2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน  :  เทศบาลตําบลปาติว้อําเภอปาติ้วจังหวัดยโสธร 

3.  ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว  

4.  หมวดหมูของงานบริการ  :  รับแจง  

5.  กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ  : 

 1)  พ.ร.บ.ภาษีปาย พ.ศ. 2510 

6.  ระดับผลกระทบ  : บริการทั่วไป  

7.  พื้นที่ใหบริการ  : ทองถิ่น  

8.  กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา   

- 

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0  วัน 

9.  ขอมูลสถิต ิ

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  0  

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด   0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด   0  

10.  ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน  สําเนาคูมือประชาชน 15/07/2015 17:14 การรับชําระภาษีปาย เทศบาลตําบล 

ปาติ้ว  อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร 

11.  ชองทางการใหบริการ  

 1)   สถานที่ใหบริการ   

เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ  

เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

(มีพักเที่ยง) 

หมายเหต ุ

- 
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12.  หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษีปาย

แสดงชื่อยี่หอหรือเครื่องหมายที่ใชเพื่อการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอื่นเพื่อ

หารายไดโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 

1.  องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล) ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสีย

ภาษี 

2. แจงใหเจาของปายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 

3.  เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 

4.  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย (ภ.ป. 3) 

5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นรบัชําระภาษี (เจาของปายชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 

6.  กรณีที่เจาของปายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชําระภาษีและ

เงินเพิ่ม 

7.  กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นไดภายใน 30 วัน

นับแตไดรับแจงการประเมินเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นช้ีขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 

60  วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 

8.  กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดใน

ขณะนั้น  ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด

ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผู

รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

9.  พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการ

แกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 

10.  ระยะเวลาการใหบรกิารตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

11.  หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตาม

มาตรา  10 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ  
หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

เจาของปายยื่นแบบแสดง

รายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 

เพื่อใหพนกังานเจาหนาที่

ตรวจสอบความครบถวน

ถูกตองของเอกสารหลักฐาน 

1 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

- 

 

 

 

 

2) การพิจารณา พนักงานเจาหนาที่พิจารณา 30 วัน กรมสงเสริมการ - 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ  
หมายเหต ุ

 ตรวจสอบรายการปายตาม

แบบแสดงรายการภาษีปาย 

(ภ.ป.1) และแจงการ

ประเมินภาษี 

ปกครองทองถิ่น 

3) การพิจารณา 

 

เจาของปายชําระภาษ ี

 

15 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม  46 วัน 

14.  งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือ

บัตรที่ออกใหโดยหนวยงานของ

รัฐพรอมสําเนา 

กรมการ

ปกครอง 

1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบานพรอมสําเนา - 1 1 ชุด - 

3) แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรอื

แสดงปายรายละเอียดเกี่ยวกับ

ปายวันเดือนปที่ติดตั้งหรือแสดง 

- 1 0 ชุด - 

4) หลักฐานการประกอบกิจการ

เชนสําเนาใบทะเบียนการคา

สําเนาทะเบียนพาณิชยสําเนา

ทะเบียนภาษีมลูคาเพิม่ 

- 0 1 ชุด - 

5) หนังสือรบัรองนิติบุคคล (กรณี

นิติบุคคล) พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) สําเนาใบเสร็จรับเงินภาษีปาย 

(ถาม)ี  

- 0 1 ชุด - 

7) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบ

อํานาจใหดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

 - 

16.  คาธรรมเนียม 

- 

17.  ชองทางการรองเรียน 

1)   เทศบาลตําบลปาติ้ว หมายเลขโทรศัพท 0 4579 5360 

18.  ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

 1)  แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีปาย (ภ.ป. 1)  

2)  แบบยื่นอทุธรณภาษีปาย (ภ.ป. 4) 

19.  หมายเหต ุ

- 

 

วันที่พิมพ 17/07/2558 

สถานะ คูมือประชาชนอยูระหวางการ

จัดทํา / แกไข (User) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว

จังหวัดยโสธร สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 

 


