
คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีปาย 
หนวยงานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลบานเอ้ือม อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

 ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ในการรับชําระภาษีปายแสดงช่ือ ย่ีหอ 

หรือเคร่ืองหมายท่ีใชเพ่ือการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอ่ืน หรือโฆษณาการคาหรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได   

โดยมีหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ดังนี้ 

 

 

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล) ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 

 

2. แจงใหเจาของปายทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 

 

3. เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 

 

4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย (ภ.ป. 3) 

 

5. องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับชําระภาษี (เจาของปายชําระภาษีทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 

 

6. กรณีที่เจาของปายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วัน นับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชําระภาษีและเงินเพิ่ม 

 

7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถ่ินไดภายใน 30 วัน นับแตไดรับแจง 

การประเมิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินชี้ขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วัน 

นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 

 

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้น 

ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน 

พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเตมิ 

หากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือ 

ยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 

 

10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว 

 เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

 

11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหง 

 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

  
 

ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานที่ใหบรกิาร 
องคการบริหารสวนตําบลบานเอ้ือม หมู 9  ตําบลบานเอ้ือม 
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง  52100/ติดตอดวยตนเอง  
ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร  
เปดใหบริการวัน จันทร ถึง  วันศุกร 
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 08:30 
- 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง)  



ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 46 วัน 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 
เพ่ือใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอ
กสารหลักฐาน 
(หมายเหตุ: ( ภายในเดือนมีนาคมของทุกป 
))  

1 วัน องคการบริหารสวนตําบ
ลบานเอ้ือม 

อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง 

 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาตรวจสอบรายการปาย 
ตามแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) 
และแจงการประเมินภาษี 
(หมายเหตุ: ( ภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่ยื่นแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) 
(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
))  

30 วัน องคการบริหารสวนตําบ
ลบานเอ้ือม 

อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง 

 

3) การพิจารณา 
เจาของปายชําระภาษ ี
(หมายเหตุ: (ภายใน 15 วัน นับแตไดรับแจงการประเมิน 
(กรณีชําระเกิน 15 วัน 
จะตองชําระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกําหนด)))  

15 วัน องคการบริหารสวนตําบ
ลบานเอ้ือม 

อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐพร
อมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือแสดงปาย รายละเอียดเกี่ยวกับปาย 
วัน เดือน ป ทีต่ดิตั้งหรือแสดง  
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

หลักฐานการประกอบกิจการ เชน สําเนาใบทะเบียนการคา 
สําเนาทะเบียนพาณิชย สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

สําเนาใบเสร็จรับเงินภาษีปาย (ถามี)  
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหต ุ- 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

7) 
 

หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนนิการแทน)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนาํบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) องคการบริหารสวนตําบลบานเอ้ือม  
(หมายเหตุ: (หมู 9  ต.บานเอ้ือม  อ.เมืองลําปาง  จ.ลําปาง  52100 / 0-5482-3658 ตอ 11 / 
www.banauem.go.th))  

2) 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))  

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

 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 

1) 1. แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีปาย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณภาษีปาย (ภ.ป. 4) 
(หมายเหตุ: -)  

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

 

ช่ือกระบวนงาน: การรับชําระภาษีปาย  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักบริหารการคลังทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

สํานักบริหารการคลังทองถ่ิน 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

  
1)พ.ร.บ.ภาษีปาย พ.ศ. 2510  
ระดบัผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พื้นที่ใหบรกิาร: ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

 

 

ขอมูลสําหรับเจาหนาที ่



 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0 

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0 

 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน: การรับชําระภาษีปาย องคการบริหารสวนตําบลบานเอ้ือม (สุกัลยา สายอุดตะ) 

สําเนาคูมือประชาชน 17/07/2015 17:14 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคูมือ: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




