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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีปาย 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุร ี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การรับชําระภาษีปาย 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ.ภาษีปาย พ.ศ. 2510 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 วัน  
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับชําระภาษีปาย ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ.๒๕๑๐  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ กองคลัง  เทศบาลเมืองแกงคอย/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษีปายแสดงช่ือ ยี่หอ หรือ
เครื่องหมายที่ใชเพื่อการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอ่ืน หรือโฆษณาการคาหรือกิจการอ่ืน เพื่อหารายได โดยมีหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไข ดังน้ี 
 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล) ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
 2. แจงใหเจาของปายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 
 3. เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
 4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย (ภ.ป. 3) 
 5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษี (เจาของปายชําระภาษีทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
 6. กรณีที่เจาของปายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วัน นับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชําระภาษีและเงินเพิ่ม 
 7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นไดภายใน 30 วัน นับแตไดรับแจง การ
ประเมิน เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นช้ีขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ตาม
พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 
 8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะน้ัน ผูรับคําขอและผู
ยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม 
หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือ 
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายน้ันเรียบรอยแลว 
 10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว เห็นวามี
ความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 
 11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาของปายยื่นแบบแสดง
รายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 
เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสารหลักฐาน 

30 นาที เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี 

(1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายใน
เดือนมีนาคมของทุกป) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ 
กองคลัง  เทศบาลเมืองแกงคอย) 

2) การพิจารณา 
 

พนักงานเจาหนาที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการปาย ตาม
แบบแสดงรายการภาษีปาย 
(ภ.ป.1) และแจงการประเมิน
ภาษี 
 

30 วัน เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี 

(1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่ยื่นแสดงรายการภาษี
ปาย (ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ 
กองคลัง  เทศบาลเมืองแกงคอย) 

3) การพิจารณา 
 

เจาของปายมีหนาที่ชําระภาษี 
15 วัน นับแตไดรับแจง
ประเมิน 
 

15 วัน เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี 

(1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วัน 
นับแตไดรับแจงการประเมิน 
(กรณีชําระเกิน 15 วัน จะตอง
ชําระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมาย
กําหนด) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ 
กองคลัง  เทศบาลเมืองแกงคอย) 

4) การพิจารณา 
 

หากเจาของปายไมพอใจใน
การประเมินของพนักงาน
เจาหนาที่ใหยื่นอุทธรณตอ
ผูบริหารทองถิ่น (ภ.ป.4) เพื่อ
ขอใหพิจารณาการประเมิน
ใหมภายใน 30 วัน นับแต
ไดรับแจงการประเมิน 

30 วัน เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี 

(หนวยงานรับผิดชอบ คือ กอง
คลัง เทศบาลเมืองแกงคอย) 

5) การพิจารณา 
 

ผูบริหารทองถิ่นช้ีขาดและแจง
ใหผูเสียภาษีทราบ (ภ.ป.5) 
(ภายใน 30 วัน ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539) 

30 วัน เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี 

(หนวยงานรับผิดชอบ คือ กอง
คลัง เทศบาลเมืองแกงคอย) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   90 วัน 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) ทะเบียนบานพรอมสําเนา - 1 1 ชุด - 
2) แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือ

แสดงปาย รายละเอียด
เก่ียวกับปาย วัน เดือน ป ที่
ติดตั้งหรือแสดง 

- 1 0 ชุด - 

3) หลักฐานการประกอบกิจการ 
เชน สําเนาใบทะเบียนการคา 
สําเนาทะเบียนพาณิชย สําเนา
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

- 0 1 ชุด - 

4) หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณี
นิติบุคคล) พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

5) สําเนาใบเสร็จรับเงินภาษีปาย 
(ถามี)  

- 0 1 ชุด - 

6) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบ
อํานาจใหดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

7) บัตรประจําตัวประชาชน - 1 1 ชุด (บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตรที่
ออกใหโดยหนวยงาน
ของรัฐ พรอมสําเนา 
(ฉบับจริงจํานวน 1 ชุด/
สําเนา 1 ชุด) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมเทศบาลเมืองแกงคอย  หมายเลขโทรศัพท 036-251914  ตอ  131 

หมายเหตุ (งานพัฒนารายได กองคลัง  เทศบาลเมืองแกงคอย หมายเลขโทรศัพท 036-251914 ตอ 108 / 
www.kaengkhoi.go.th) 

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) 1. แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีปาย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณภาษีปาย (ภ.ป. 4) 

- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ 21/08/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดทําโดย เทศบาลเมืองแกงคอย สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 

 
 


