
คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีปาย 
หนวยงานที่ใหบรกิาร : เทศบาลตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่นไข (ถามี) ในการยืน่คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
 ตามพระราชบัญญตัิภาษีปาย พ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษีปายแสดง
ช่ือ ย่ีหอ หรือเครื่องหมายทีใ่ชเพื่อการประกอบการคาหรอืประกอบกิจการอื่น หรือโฆษณาการคาหรือกิจการอ่ืน เพือ่หารายได 
โดยมีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี ้
 
 
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล) ประชาสัมพันธขัน้ตอนและวิธีการเสียภาษี 
 
2. แจงใหเจาของปายทราบเพื่อย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 
 
3. เจาของปายย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
 
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย (ภ.ป. 3) 
 
5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษี (เจาของปายชําระภาษีทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
 
6. กรณีที่เจาของปายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วัน นับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชําระภาษีและเงนิเพิ่ม 
 
7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นไดภายใน 30 วัน นับแตไดรับแจง 
การประเมิน เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นช้ีขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแตวันที่
ไดรับอุทธรณ ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 
 
8. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนัน้ ผูรบัคํา
ขอและผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทกึสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูย่ืนคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูย่ืนคําขอไมดําเนนิการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนนิการคนืคาํ
ขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนนิการแกไขคําขอหรือ 
ย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนัน้เรียบรอยแลว 
 
10. ระยะเวลาการใหบรกิารตามคูมือเริ่มนับหลงัจากเจาหนาทีผู่รับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว 
 เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 
 
11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหง 
 พระราชบัญญตัิการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  
 
ชองทางการใหบริการ 
 

 สถานที่ใหบรกิาร 
เทศบาลตําบลแมหลาย/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวัน จันทร ถงึ วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
 
 
 



ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 46 วัน 
 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาของปายย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) เพื่อให
พนักงานเจาหนาทีต่รวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร
หลักฐาน 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน เทศบาลตําบลแมหลาย 
อําเภอเมืองแพร จังหวัด

แพร 
 

2) การพจิารณา 
พนักงานเจาหนาทีพ่ิจารณาตรวจสอบรายการปาย ตามแบบ
แสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) และแจงการประเมินภาษี 
(หมายเหต:ุ -)  

30 วัน เทศบาลตําบลแมหลาย 
อําเภอเมืองแพร จังหวัด

แพร 
 

3) การพจิารณา 
เจาของปายชําระภาษี 
(หมายเหต:ุ -)  

15 วัน เทศบาลตําบลแมหลาย 
อําเภอเมืองแพร จังหวัด

แพร 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรทีอ่อกใหโดยหนวยงานของรัฐ
พรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรอืแสดงปาย รายละเอียดเกี่ยวกับปาย 
วัน เดือน ป ที่ติดตั้งหรือแสดง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

หลักฐานการประกอบกิจการ เชน สําเนาใบทะเบียนการคา สําเนา
ทะเบียนพาณิชย สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

หนังสือรบัรองนิตบิุคคล (กรณีนติิบคุคล) พรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

สําเนาใบเสร็จรบัเงนิภาษปีาย (ถามี)  
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 

 



คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 
 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบรกิาร 
1) เทศบาลตําบลแมหลาย อ.เมืองแพร จ.แพร 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

 
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) 1. แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีปาย (ภ.ป. 1) 2. แบบย่ืนอุทธรณภาษีปาย (ภ.ป. 4) 

(หมายเหต:ุ -)  
 
หมายเหต ุ

- 
 


