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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีปาย 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหนองนางนวล อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การรับชําระภาษีปาย 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหนองนางนวล อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ.ภาษีปาย พ.ศ. 2510 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 วัน  
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน การรับชําระภาษีปาย  องคการบริหารสวนตําบลหนอง

นางนวล  18/07/2015 17:25  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหนองนางนวล อําเภอ

หนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี 61110 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการรับชําระภาษี
ปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายท่ีใชเพ่ือการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอ่ืน หรือโฆษณาการคาหรือ
กิจการอ่ืน เพ่ือหารายได โดยมีหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ดังนี้ 
1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี 
2. แจงใหเจาของปายทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 
3. เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย (ภ.ป. 3) 
5. องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับชําระภาษี 
6. กรณีท่ีเจาของปายชําระภาษีเกินเวลาท่ีกําหนด (เกิน 15 วัน นับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชําระภาษีและเงิน
เพ่ิม 
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7. กรณีท่ีผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถ่ินไดภายใน 30 วัน นับแต
ไดรับแจง การประเมิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินชี้ขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 
60 วัน นับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไขเพ่ิมเติมไดใน
ขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคํา
ขอหรือ 
ยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลว 
 เห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 
11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 
10 แหง 
 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
12. ฐานภาษีและอัตรา คือเนื้อท่ีของปายและประเภทของปายรวมกัน ถาเปนปายท่ีมีขอบเขตกําหนดได การคํานวณ
พ้ืนท่ีปายใหเอาสวนกวางท่ีสุดคูณดวยสวนยาวท่ีสุดเปนขอบเขตของปาย ถาเปนปายท่ีไมมีขอบเขตกําหนดได ให
ถือเอาตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีอยูริมสุดเปนขอบเขตสําหรับกําหนดสวนท่ีกวางท่ีสุดและยาวท่ีสุด แลว
คํานวณเปนตารางเซนติเมตร เศษของ 500 ตารางเซนติเมตรถาเกินครึ่ง ใหนับเปน 500 ตารางเซนติเมตร ถาต่ํากวา
ปดท้ิง ประกอบกับประเภทของปาย คํานวณเปนคาภาษีปายท่ีตองชําระ โดยกําหนดอัตราภาษีปายดังนี้ 
(1) ปายท่ีมีอักษรไทยลวน คิดอัตรา 3 บาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร 
(2) ปายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอ่ืนใหคิดอัตรา 20 บาท ตอ
หารอยตารางเซนติเมตร 
(3) ปายดังตอไปนี้ ใหคิดอัตรา 40 บาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร 
(ก) ปายท่ีไมมีอักษรไทย ไมวาจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด หรือไม 
(ข) ปายท่ีมีอักษรไทยบางสวน หรือท้ังหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ 
(4) ปายท่ีเปลี่ยนแปลงแกไขพ้ืนท่ีปาย ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสวนในปายท่ีไดเสียภาษีแลว อันเปนเหตุให
ตองเสียภาษีปายเพ่ิมข้ึน ใหคิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี และใหเสียเฉพาะจํานวนเงินภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน 
(5) ปายทุกประเภทเม่ือคํานวณพ้ืนท่ีของปายแลว ถามีอัตราท่ีตองเสียภาษีต่ํากวาปายละ 200 บาท ใหเสียภาษีปาย
ละ 200 บาท 
13. การเสียเงินเพ่ิม คือ ไมไดชําระภาษีปายตามกําหนดท่ีควรเสีย ทําใหตองเสียเงินเพ่ิมดวยใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีปาย 
เสียเงินเพ่ิมนอกจากเงินท่ีตองเสียภาษีปายในกรณีและอัตราดังนี้ 
(1) ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาท่ีกําหนด ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละสิบของจํานวนเงินท่ีตองเสียภาษีปาย 
เวนแตกรณีท่ีเจาของปายไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายกอนท่ีพนักงานเจาหนาท่ีจะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้น 
ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละหาของจํานวนเงินท่ีตองเสียภาษีปาย 
(2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงินท่ีจะตองเสียภาษีลดนอยลง ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละสิบ
ของภาษีปายท่ีประเมินเพ่ิมเติมเวนแตกรณีท่ีเจาของปายไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการภาษีปายใหถูกตองกอนท่ี 
พนักงานเจาหนาท่ีแจงการประเมิน 
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(3) ไมชําระภาษีปายภายในเวลาท่ีกําหนด ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละสองตอเดือนของจํานวนเงินท่ีตองเสียภาษีปายเศษ
ของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน ท้ังนี้ไมใหนําเงินเพ่ิมตาม (1) และ (2) มาคํานวณเปนเงินเพ่ิม 
ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

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

10 นาที องคการบริหาร
สวนตําบลหนอง
นางนวล อําเภอ
หนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี 

(1. ระยะเวลา : 10 
นาที 
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ 
องคการบริหาร
สวนตําบลหนอง
นางนวล) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจาหนาท่ีพิจารณา
ตรวจสอบรายการปาย ตาม
แบบแสดงรายการภาษีปาย 
(ภ.ป.1) และแจงการ
ประเมินภาษี 
 

1 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลหนอง
นางนวล อําเภอ
หนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน1 วัน นับ
จากวันท่ียื่นแสดง
รายการภาษีปาย 
(ภ.ป.1) 
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ  
องคการบริหาร
สวนตําบลหนอง
นางนวล) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาของปายชําระภาษี 
 

15 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลหนอง
นางนวล อําเภอ
หนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 15 วัน นับ
แตไดรับแจงการ
ประเมิน (กรณี
ชําระเกิน 15 วัน 
จะตองชําระเงิน
เพ่ิมตามอัตราท่ี
กฎหมายกําหนด) 
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ  
องคการบริหาร
สวนตําบลหนอง
นางนวล) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   16 วัน 
 

13. งานบริการนี้ ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรท่ีออกใหโดย
หนวยงานของรัฐ
พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบาน
พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

แผนผังแสดง
สถานท่ีตั้งหรือ
แสดงปาย 
รายละเอียด
เก่ียวกับปาย วัน 
เดือน ป ท่ีติดตั้ง
หรือแสดง 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หลักฐานการ
ประกอบกิจการ 
เชน สําเนาใบ
ทะเบียนการคา 
สําเนาทะเบียน
พาณิชย สําเนา
ทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม 

- 0 1 ชุด - 

5) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล (กรณีนิติ
บุคคล) พรอม
สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 
สําเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ภาษีปาย (ถามี)  

- 0 1 ชุด - 

7) 

หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให
ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
 
 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

15. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 
16. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน สามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

องคการบริหารสวนตําบลหนองนางนวล  โทรศัพท : 056-510988  โทรสาร : 056-510988  หรือ เว็บไซต  
http:\\www.nongnangnuan.go.th 
หมายเหตุ - 

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) 1. แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีปาย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณภาษีปาย (ภ.ป. 4) 3. หนังสือแจงประเมินภาษี

ปาย (ภ.ป.3) 
- 
 

18. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 17/08/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบล

หนองนางนวล อําเภอหนอง
ฉาง จังหวัดอุทัยธานี สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 
 

 
 


