
คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีปาย 
 

หนวยงานท่ีใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่นไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

 ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาท่ีในการรับชาํระภาษีปาย

แสดงชือ่ ย่ีหอ หรือเครื่องหมายที่ใชเพื่อการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอ่ืน หรือโฆษณาการคาหรือกิจการอ่ืน เพ่ือ

หารายได โดยมีหลักเกณฑ วธิีการ และเง่ือนไข ดังน้ี 

 

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลหรอืองคการบริหารสวนตาํบล) ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธกีารเสียภาษี 

2. แจงใหเจาของปายทราบเพ่ือย่ืนแบบแสดงรายการภาษปีาย (ภ.ป. 1) 

3. เจาของปายย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 

4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษปีายและแจงการประเมินภาษีปาย (ภ.ป. 3) 

5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษี (เจาของปายชาํระภาษีทันที หรือชาํระภาษภีายในกําหนดเวลา) 

6. กรณีที่เจาของปายชาํระภาษีเกินเวลาท่ีกําหนด (เกิน 15 วัน นับแตไดรบัแจงการประเมิน) ตองชาํระภาษแีละเงินเพ่ิม 

7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นไดภายใน 30 วัน นับแต

ไดรับแจง การประเมิน เพ่ือใหผูบรหิารทองถิ่นชีข้าดและแจงใหผูเสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 

วัน นับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ ตามพระราชบญัญัตภิาษปีาย พ.ศ. 2510 

8. กรณีคาํขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไขเพ่ิมเติมไดในขณะน้ัน ผู

รับคาํขอและผูยื่นคาํขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูย่ืน

คาํขอดาํเนินการแกไข/เพ่ิมเติม หากผูย่ืนคาํขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคาํขอจะ

ดําเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

9. พนักงานเจาหนาทีจ่ะยังไมพิจารณาคาํขอและยังไมนับระยะเวลาดาํเนินงานจนกวาผูยื่นคาํขอจะดําเนินการแกไขคาํขอ

หรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายน้ันเรียบรอยแลว 

10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรบัคาํขอไดตรวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แลวเห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 

11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพจิารณาใหผูยื่นคาํขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 

แหงพระราชบญัญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

  

 

 

 



ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานที่ใหบริการ 
องคการบรหิารสวนตําบลสชีมพู อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสชีมพ ู
118  หมูที่ 1 ตําบลสชีมพู อําเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม  48130 
โทรศัพท/โทรสาร 0 4253 0879 
Website : http://www.sichomphoo.com 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปดใหบริการ  เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศกุร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกาํหนด) ต้ังแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  46 วัน 

 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาของปายย่ืนแบบแสดงรายการภาษปีาย (ภ.ป. 1) เพ่ือให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวนถกูตองของ
เอกสารหลักฐาน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดือนมีนาคมของ
ทุกป)))  

1 วัน องคการบรหิารสวน
ตําบลสีชมพู  
อําเภอนาแก  

จังหวัดนครพนม 
 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาตรวจสอบรายการปาย ตามแบบ
แสดงรายการภาษปีาย (ภ.ป.1) และแจงการประเมินภาษ ี
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ียื่น
แสดงรายการภาษปีาย (ภ.ป.1) (ตามพระราชบญัญัติวธิี
ปฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) ))  

30 วัน องคการบรหิารสวน
ตําบลสีชมพู  
อําเภอนาแก  

จังหวัดนครพนม 
 

3) การพิจารณา 
เจาของปายชาํระภาษ ี
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วัน นับแตไดรับแจง
การประเมิน (กรณีชาํระเกิน 15 วัน จะตองชาํระเงินเพ่ิมตาม
อัตราท่ีกฎหมายกําหนด) ))  

15 วัน องคการบรหิารสวน
ตําบลสีชมพู  
อําเภอนาแก  

จังหวัดนครพนม 
 

 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐ
พรอมสาํเนา 
ฉบับจรงิ 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสาํเนา 
ฉบับจรงิ 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

แผนผังแสดงสถานที่ต้ังหรือแสดงปาย รายละเอียดเก่ียวกับปาย วัน 
เดือน ป ท่ีติดต้ังหรือแสดง 
ฉบับจรงิ 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

หลักฐานการประกอบกิจการ เชน สาํเนาใบทะเบยีนการคา สาํเนา
ทะเบียนพาณิชย สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
ฉบับจรงิ 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบคุคล (กรณีนิติบุคคล) พรอมสําเนา 
ฉบับจรงิ 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

สําเนาใบเสร็จรับเงินภาษีปาย (ถามี)  
ฉบับจรงิ 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอาํนาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน) 
ฉบับจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 

 



คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนยีม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนาํบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) องคการบรหิารสวนตาํบลสชีมพู อาํเภอนาแก จังหวัดนครพนม   ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู 

118  หมูท่ี 1 ตําบลสชีมพู อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม  48130 โทรศัพท/โทรสาร 0 4253 0879 
Website : http://www.sichomphoo.com 
(หมายเหตุ: -)  

2) จังหวัดอ่ืนๆ รองเรียนตอผูวาราชการจงัหวัด (ผานศูนยดํารงธรรมประจาํจงัหวัด) 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนยบริการประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม ตวัอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) 1. แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษปีาย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณภาษีปาย (ภ.ป. 4) 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือกระบวนงาน: การรับชาํระภาษีปาย  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักบริหารการคลงัทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สาํนักบรหิารการคลงั

ทองถิ่น 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: รบัแจง 

กฎหมายท่ีใหอาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

  
1) พ.ร.บ.ภาษปีาย พ.ศ. 2510  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พ้ืนที่ใหบริการ: ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคาํขอทีม่ากทีสุ่ด 0 

 จํานวนคาํขอที่นอยท่ีสุด 0 

 

ช่ืออางองิของคูมือประชาชน : การรบัชาํระภาษปีาย อบต.สีชมพู พักตรวภิา สาํเนาคูมือประชาชน 28/08/2015 

14:16 
 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสาํหรับเจาหนาที ่


