
 

 

คูมือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีปาย [N] 

หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง นครราชสีมา 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชำระภาษีปายแสดงช่ือ ยี่หอ 

หรือเครื่องหมายที่ใชเพ่ือการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอ่ืน หรือโฆษณาการคาหรือกิจการอ่ืน เพื่อหารายได โดยมีหลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไข ดังน้ี 

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตำบล) ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสยีภาษี 

2. แจงใหเจาของปายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 

3. เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 

4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย (ภ.ป. 3) 

5. องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับชำระภาษี (เจาของปายชำระภาษทีันที หรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา) 

6. กรณีที่เจาของปายชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน 15 วัน นับแตไดรบัแจงการประเมิน) ตองชำระภาษีและเงินเพ่ิม 

7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมนิสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถ่ินไดภายใน 30 วัน นับแตไดรับแจง 

การประเมิน เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นช้ีขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 

ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 

8. กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไขเพิม่เติมไดในขณะนั้น 

ผูรับคำขอและผูยื่นคำขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน 

พรอมกำหนดระยะเวลาใหผูยื่นคำขอดำเนินการแกไข/เพิ่มเตมิ หากผูยื่นคำขอไมดำเนินการแกไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ผูรับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคำขอและยังไมนับระยะเวลาดำเนนิงานจนกวาผูยื่นคำขอจะดำเนนิการแกไขคำขอหรือ 

ยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 

10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคำขอไดตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว 

เห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบไุวในคูมือประชาชน 

11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคำขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหง 

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

  

ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานที่ใหบริการ 
(หมายเหตุ:กองคลังเทศบาลตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง นครราชสมีา 
-)  
โทร 081-8779793/ตดิตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร 
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 
16:30 น.  

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 46 วัน 



 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 
เพ่ือใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร
หลักฐาน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วนั (ภายในเดือนมีนาคมของทกุป) 
(หมายเหตุ: (หนวยงานใหบริการ คือ เทศบาล.....(ระบุชื่อ) / 
องคการบริหารสวนตำบล.....(ระบชุื่อ) / เมืองพัทยา) 
))  

1 วัน สำนักบริหารการคลังทองถ่ิ
น 
 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาตรวจสอบรายการปาย 
ตามแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) และแจงการประเมินภาษี 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่ยื่นแสดงรายการภาษปีาย (ภ.ป.1) 
(ตามพระราชบัญญติัวิธีปฏิบตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
(หมายเหตุ: (หนวยงานใหบริการ คือ เทศบาล.....(ระบุชื่อ) / 
องคการบริหารสวนตำบล.....(ระบชุื่อ) / เมืองพัทยา)))  

30 วัน สำนักบริหารการคลังทองถ่ิ
น 
 

3) การพิจารณา 
เจาของปายชำระภาษ ี
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วัน 
นับแตไดรบัแจงการประเมิน (กรณีชำระเกิน 15 วัน 
จะตองชำระเงินเพ่ิมตามอตัราที่กฎหมายกำหนด) 
(หมายเหตุ: (หนวยงานใหบริการ คือ เทศบาล.....(ระบุชื่อ) / 
องคการบริหารสวนตำบล.....(ระบชุื่อ) / เมืองพัทยา)))  

15 วัน สำนักบริหารการคลังทองถ่ิ
น 
 

 

เอกสารประกอบการขออนญุาต 

 รายการเอกสาร ตัวจริง สำเนา เง่ือนไข  
1 

 
บัตรประจำตัวประชาชนหรือบตัรอ่ืนที่ออกใหโดยหนวยงาน
ของรัฐ 

1 1 -  

2 
 

ทะเบียนบานพรอมสำเนา 1 1 -  

3 
 

แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือแสดงปาย รายละเอียดเก่ียวกับ
ปาย วัน เดือน ป ที่ติดตั้งหรือแสดง 

1 0   

4 
 

หลักฐานการประกอบกิจการ เชน สำเนาใบทะเบียนการคา 
สำเนาทะเบียนพาณิชย สำเนาทะเบียนภาษีมลูคาเพ่ิม 

0 1   

5 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิตบิุคคล) พรอมสำเนา 1 1   

6 สำเนาใบเสร็จรับเงินภาษีปาย (ถามี) 0 1 - 
 

 



 รายการเอกสาร ตัวจริง สำเนา เง่ือนไข  
7 

 
หนังสือมอบอำนาจ (กรณมีอบอำนาจใหดำเนินการแทน) 1 0   

 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
ไมมีขอมลูคาธรรมเนยีม 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) เทศบาล...../องคการบริหารสวนตำบล...../เมืองพัทยา (ระบุหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหรบัเรื่องรองเรียน) 

หมายเลขโทรศัพท ................................ หรือ ....................................... (ระบุชองทางอ่ืนๆ ถามี) 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300))  

3) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจรติในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั (สำนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ช้ัน 2 ถนนแจงวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสำหรบันักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
1) แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีปาย (ภ.ป. 1) 2. แบบย่ืนอุทธรณภาษปีาย (ภ.ป. 4) 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโหลดจากเว็บไซตศูนยรวมขอมลูการติดตอราชการ 

www.info.go.th 



วันที่คูมือมีผลบังคับใช: 23/12/2563 


