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คูมือสําหรับประชาชน 

ตามพระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

กระบวนงาน   :   การรับชําระภาษปีาย 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลปะโด  อําเภอมายอ  จังหวัดปตตานี 

โทรศัพท / โทรสาร 0-7371-9826 
 

คูมอืสําหรับประชาชน       :      การรับชําระภาษปีาย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ         :      องคการบริหารสวนตําบลปะโด 
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กระทรวง    :     กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน      :       การรับชําระภาษปีาย 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน     :    สํานักบรหิารการคลงัทองถิ่น 

3. ประเภทของงานบริการ               :    กระบวนงานบรกิารที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดยีว  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร     :     รับแจง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรอืท่ีเกี่ยวของ    : 

1) พ.ร.บ.ภาษปีาย พ.ศ. 2510 

6. ระดับผลกระทบ     :    บรกิารทั่วไป  

7. พื้นท่ีใหบรกิาร       :    ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ / ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา           -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0  วัน 

9. ขอมูลสถิต ิ

จํานวนเฉลี่ยตอเดอืน  0  

  จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

  จํานวนคําขอที่นอยที่สุด  0  

10. ชื่ออางองิของคูมอืประชาชน [สําเนาคูมอืประชาชน] : 

  การรับชําระภาษปีาย 26/05/2558 16:15  

11. ชองทางการใหบรกิาร  

 ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลปะโด  หมูที่ 1 ตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดปตตาน ี94140 

โทรศัพท / โทรสาร 0-7333-0955 

/  ตดิตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบรกิารวันจันทรถงึวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตัง้แต

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเที่ยง) 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

12. หลักเกณฑ วธิกีาร เง่ือนไข (ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

  ตามพระราชบัญญัตภิาษปีาย พ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษี

ปายแสดงช่ือยี่หอ หรอืเครื่องหมายทีใ่ชเพื่อการประกอบการคาหรือประกอบกจิการอืน่หรือโฆษณาการคา 
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หรอืกิจการอื่นเพื่อหารายได  โดยมหีลักเกณฑวธิกีารและเงื่อนไขดังนี้ 

  1. องคกรปกครองสวนทองถิน่ (เทศบาลหรอืองคการบรหิารสวนตําบล) ประชาสัมพันธขัน้ตอน 

      และวธิกีารเสยีภาษี 

  2. แจงใหเจาของปายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 

  3. เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษปีาย (ภ.ป. 1) ภายในเดอืนมนีาคม 

  4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษปีายและแจงการประเมนิภาษปีาย (ภ.ป. 3) 

  5. องคกรปกครองสวนทองถิน่รับชําระภาษี (เจาของปายชําระภาษทีันทหีรอืชําระภาษภีายในกําหนดเวลา) 

  6. กรณทีี่เจาของปายชําระภาษเีกนิเวลาที่กําหนด (เกนิ 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมนิ)  

              ตองชําระภาษแีละเงินเพิ่ม 

  7. กรณทีี่ผูรับประเมนิ (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมนิสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นได 

     ภายใน 30 วันนับแตไดรับแจงการประเมนิเพื่อใหผูบรหิารทองถิ่นช้ีขาดและแจงใหผูเสยีภาษทีราบ 

             ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณตามพระราชบัญญัตภิาษปีาย 

             พ.ศ. 2510 

  8. กรณคีําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรอืไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติม 

     ไดในขณะนัน้ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทกึสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน 

     พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเตมิหากผูยื่นคําขอไมดําเนนิการแกไข/เพิ่มเตมิ   

             ภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

  9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพจิารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนนิงานจนกวาผูยื่นคําขอ 

             จะดําเนนิการแกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเตมิครบถวนตามบันทกึสองฝายนัน้เรยีบรอยแลว 

  10. ระยะเวลาการใหบรกิารตามคูมอืเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการ 

       เอกสารหลกัฐานแลวเห็นวามคีวามครบถวนตามที่ระบุไวในคูมอืประชาชน 

  11. หนวยงานจะมกีารแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พจิารณาแลวเสร็จ 

               ตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ 

               พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอยีดของข้ันตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบรกิาร 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ 

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาของปายยื่นแบบแสดง

รายการภาษปีาย (ภ.ป. 1) 

เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่

ตรวจสอบความครบถวน

ถูกตองของเอกสาร

หลักฐาน 

1 วัน องคการบรหิาร

สวนตําบลปะโด 

 

ภายในเดอืน

มนีาคมของทุกป 

 

2) การพิจารณา 

 

พนักงานเจาหนาที่

พจิารณาตรวจสอบ

รายการปายตามแบบ

แสดงรายการภาษปีาย 

(ภ.ป.1) และแจงการ

ประเมนิภาษ ี

 

30 วัน องคการบรหิาร

สวนตําบลปะโด 

 

(ระยะเวลา : 

ภายใน 30 วันนับ

จากวันที่ยื่นแสดง

รายการภาษปีาย 

(ภ.ป.1) (ตาม

พระราชบัญญัติ

วธิปีฏบิัตริาชการ

ทางปกครองพ.ศ. 

2539) 

3) การพิจารณา 

 

เจาของปายชําระภาษี 

 

15 วัน องคการบรหิาร

สวนตําบลปะโด 

 

(ระยะเวลา : 

ภายใน 15 วัน 

นับแตไดรับแจง

การประเมนิ 

(กรณชํีาระเกนิ 

15 วันจะตอง

ชําระเงินเพิ่มตาม

อัตราที่กฎหมาย

กําหนด) 

ระยะเวลาดําเนินการ รวม 46 วัน 

14. งานบรกิารน้ีผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแลว  

  ยังไมผานการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
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15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัวประชาชน

หรอืบัตรที่ออกให 

โดยหนวยงานของรัฐ 

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบานพรอมสําเนา - 1 1 ชุด - 

3) แผนผังแสดงสถานที่ตั้ง 

หรอืแสดงปายรายละเอยีด

เกี่ยวกับปายวันเดอืนป 

ที่ตดิตัง้หรอืแสดง 

- 1 0 ชุด - 

4) หลักฐานการประกอบ

กจิการเชนสําเนาใบทะเบยีน

การคาสําเนาทะเบยีน

พาณชิยสําเนาทะเบยีน

ภาษมูีลคาเพิ่ม 

- 0 1 ชุด - 

5) หนังสอืรับรองนติบิุคคล 

(กรณนีติบิุคคล) พรอม

สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) สําเนาใบเสร็จรับเงิน 

ภาษปีาย (ถามี)  

- 0 1 ชุด - 

7) หนังสอืมอบอํานาจ  

(กรณมีอบอํานาจให

ดําเนนิการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการ

เอกสารยื่น
เพิ่มเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

                ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเตมิ 
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16. คาธรรมเนียม 

               ไมมขีอมูลคาธรรมเนยีม 

17. ชองทางการรองเรยีน 

1) ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลปะโด  หมูที่ 1 ตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดปตตาน ี94140 

โทรศัพท / โทรสาร 0-7333-0955 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรยีน ศูนยบรกิารประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /  

               ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300) 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอืการกรอก  

 1. แบบแจงรายการเพื่อเสยีภาษปีาย (ภ.ป. 1)  

2. แบบยื่นอุทธรณภาษปีาย (ภ.ป. 4) 

19. หมายเหตุ      - 

 

วันท่ีพมิพ 17/08/2558 

สถานะ เผยแพรคูมอืบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย องคการบรหิารสวนตําบลปะโด 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 

 


