
คูมือสําหรับประชาชน องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีปาย 

หนวยงานท่ีใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ.2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการรับชําระภาษีปาย

แสดงชื่อยี่หอหรือเครื่องหมายท่ีใชเพ่ือการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอ่ืน 

เพ่ือหารายไดโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขดังนี้ 

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล) ประชาสัมพันธข้ันตอนและ 

วิธีการเสียภาษี 

2. แจงใหเจาของปายทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) 

3. เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคม 

4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย (ภ.ป.3) 

5. องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับชําระภาษี (เจาของปายชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 

6. กรณีท่ีเจาของปายชําระภาษีเกินเวลาท่ีกําหนด (เกิน 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชําระภาษีและ

เงินเพ่ิม 

7. กรณีท่ีผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถ่ินไดภายใน 30 วัน

นับแตไดรับแจงการประเมินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินชี้ขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป.5) ภายในระยะเวลา 

60 วันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ.2510 

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพ่ิมเติมได 

ในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด

ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

9. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการ

แกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 

10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 

11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 

ตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

ชองทางการใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ 
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ  
เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุด 
ท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร. 0 5377 0014   
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ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 6 นาที 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) เพ่ือใหพนักงาน
เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารหลักฐาน 
1. ระยะเวลา : 1 นาที (ภายในเดือนมีนาคมของทุกป) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

1 นาที กองคลัง 
 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการปายตามแบบแสดง
รายการภาษีปาย (ภ.ป.1) และแจงการประเมินภาษี 
1. ระยะเวลา : ภายใน 4 นาทีนับจากวันท่ียื่นแสดงรายการภาษีปาย 
(ภ.ป.1) (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

4 นาที กองคลัง 
 

3) การพิจารณา 
เจาของปายชําระภาษี 
1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมิน  
(กรณีชําระเกิน 15 วันจะตองชําระเงินเพ่ิมตามอัตราท่ีกฎหมาย
กําหนด) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

1 นาที กองคลัง 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริง 1 ชุด สําเนา 1 ชุด - 
2) 

 
สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 

- 

3) 
 

แผนผังแสดงสถานท่ีตั้งหรือแสดงปายรายละเอียดเก่ียวกับ 
ปายวันเดือนปท่ีติดตั้งหรือแสดง ฉบับจริง1ชุด 
 

- 
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ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
4) 

 
หลักฐานการประกอบกิจการเชนสําเนาใบทะเบียนการคา 
สําเนาทะเบียนพาณิชยสําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม สําเนา 1 ชุด 
 

- 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พรอมสําเนา ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
 

- 

6) 
 

สําเนาใบเสร็จรับเงินภาษีปาย (ถามี) สําเนา1ชุด 
 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) อัตราภาษีปาย (ตอ 500 ตารางเซนติเมตร) 

1) อักษรไทยลวน 3 บาท 
2) อักษรไทยปนกับอักษรตางปะเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอ่ืน 20 บาท 
3) ปายดังตอไปนี้ 
ก. ไมมีอักษรไทย 40 บาท 
ข. อักษรไทยบางสวนหรือท้ังหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ 
40 บาท 
4) ปายท่ีเปลี่ยนแปลงแกไขพ้ืนท่ีปายขอความภาพหรือเครื่องหมาย
บางสวนในปายไดเสียภาษีปายแลวอันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปาย
เพ่ิมข้ึนใหคิดอัตราตาม 1) 2) หรือ 3) แลวแตกรณีและใหเสียเฉพาะ
เงินภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน 
5) ปายใดต่ํากวา 200 บาทใหเสีย 200 บาท 
 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง โทรศัพท 0-5377-0013-4  หรือ 
เว็บไซต  http:// www.sanklangphan.go.th 
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ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
2) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขท่ี 1  
ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) 1. แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีปาย (ภ.ป. 1)  

2. แบบยื่นอุทธรณภาษีปาย (ภ.ป. 4) 
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