
1/6 
 

คูมอืสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีปาย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบรหิารสวนตําบลดงเย็น อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธาน ี

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การรับชําระภาษปีาย 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบรหิารสวนตําบลดงเย็น อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธาน ี

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดยีว  

4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

    1) พ.ร.บ.ภาษปีาย พ.ศ. 2510 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 วัน  

9. ขอมูลสถติ ิ

 จํานวนเฉลี่ยตอเดอืน 0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมอืประชาชน การรับชําระภาษปีาย  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น/ตดิตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตัง้แต

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

12. หลักเกณฑ วธิกีาร เงื่อนไข(ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

   ตามพระราชบัญญัตภิาษปีาย พ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษี

ปายแสดงช่ือ ยี่หอ หรอืเครื่องหมายที่ใชเพื่อการประกอบการคาหรอืประกอบกจิการอ่ืน หรอืโฆษณาการคาหรอื

กจิการอ่ืน เพื่อหารายได โดยมีหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 

    1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น)ประชาสัมพันธข้ันตอนและวธิีการเสยีภาษ ี

   2. แจงใหเจาของปายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษปีาย (ภ.ป. 1) 

   3. เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษปีาย (ภ.ป. 1) ภายในเดอืนมีนาคม 
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   4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษปีายและแจงการประเมินภาษปีาย (ภ.ป. 3) 

   5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษ ี(เจาของปายชําระภาษทีันท ีหรอืชําระภาษภีายในกําหนดเวลา) 

   6. กรณทีี่เจาของปายชําระภาษเีกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วัน นับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชําระภาษี

และเงนิเพ่ิม 

   7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบรหิารทองถิ่นไดภายใน 30 

วัน นับแตไดรับแจง การประเมิน เพื่อใหผูบรหิารทองถิ่นช้ีขาดและแจงใหผูเสยีภาษทีราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายใน

ระยะเวลา 60 วัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ตามพระราชบัญญัตภิาษปีาย พ.ศ. 2510 

   8. กรณคํีาขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรอืไมครบถวน และไมอาจแกไขเพ่ิมเตมิ

ไดในขณะนัน้ ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทกึสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอม

กําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนนิการแกไข/เพ่ิมเตมิ หากผูยื่นคําขอไมดําเนนิการแกไข/เพ่ิมเตมิภายในระยะเวลา

ที่กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

   9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนนิงานจนกวาผูยื่นคําขอจะ

ดําเนนิการแกไขคําขอหรอืยื่นเอกสารเพ่ิมเตมิครบถวนตามบันทกึสองฝายนัน้เรียบรอยแลว 

   10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการ

เอกสารหลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

   11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ

ตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผดิชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาของปายยื่นแบบแสดง

รายการภาษปีาย (ภ.ป. 1) 

เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่

ตรวจสอบความครบถวน

ถูกตองของเอกสาร

หลักฐาน 
 

1 วัน กรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 1 

วัน (ภายในเดอืน

มีนาคมของทุกป) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ คอื 

องคการบรหิาร

สวนตําบลดงเย็น) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจาหนาที่

พิจารณาตรวจสอบ

รายการปาย ตามแบบ

30 วัน กรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 30 วัน 

นับจากวันที่ยื่น
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

แสดงรายการภาษปีาย 

(ภ.ป.1) และแจงการ

ประเมินภาษ ี
 

แสดงรายการ

ภาษปีาย (ภ.ป.1) 

(ตาม

พระราชบัญญัติ

วธิปีฏิบัตริาชการ

ทางปกครอง 

พ.ศ. 2539) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ คอื 

องคการบรหิาร

สวนตําบลดงเย็น) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาของปายชําระภาษ ี
 

15 วัน กรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 15 วัน นับ

แตไดรับแจงการ

ประเมิน (กรณี

ชําระเกนิ 15 วัน 

จะตองชําระเงนิ

เพ่ิมตามอัตราที่

กฎหมายกําหนด) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ คอื 

องคการบรหิาร

สวนตําบลดงเย็น) 

ระยะเวลาดําเนนิการรวม   46 วัน 
 

14. งานบริการนี ้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแลว  

   - ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรอื

บัตรที่ออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐพรอม

สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบยีนบาน

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

แผนผังแสดง

สถานที่ตัง้หรอื

แสดงปาย 

รายละเอียด

เกี่ยวกับปาย วัน 

เดอืน ป ที่ติดตัง้

หรอืแสดง 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หลักฐานการ

ประกอบกจิการ 

เชน สําเนาใบ

ทะเบยีนการคา 

สําเนาทะเบยีน

พาณชิย สําเนา

ทะเบยีน

ภาษมูีลคาเพ่ิม 

- 0 1 ชุด - 

5) 

หนังสอืรับรอง

นติบิุคคล (กรณี

นติบิุคคล) 

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) สําเนา - 0 1 ชุด - 
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ท่ี 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ใบเสร็จรับเงนิ

ภาษปีาย (ถามี)  

7) 

หนังสอืมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให

ดําเนนิการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเตมิ 

ท่ี 
รายการ

เอกสารย่ืน
เพ่ิมเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเตมิ 

 

16. คาธรรมเนยีม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนยีม 
 

17. ชองทางการรองเรียน 

 1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น หมายเลขโทรศัพท 0-4213-6092 

 2) ชองทางการรองเรียน www.dongyen.go.th 

 3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

หมายเหต ุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอืการกรอก  

  1) แบบแจงรายการเพื่อเสยีภาษปีาย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณภาษปีาย (ภ.ป. 4) 
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วันท่ีพิมพ 27/07/2558 

สถานะ รออนุมัตข้ัินที่ 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบรหิารสวนตําบลดงเย็น 

อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 

สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 
 


