
คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีปาย 
หนวยงานทีใ่หบรกิาร :องคการบริหารสวนตําบลธารทหารอําเภอหนองบวัจังหวดันครสวรรคกระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วธีิการ เงือ่นไข (ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีปายพ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาท่ีในการรบัชาํระภาษปีายแสดงชื่อ
ยี่หอหรอืเครื่องหมายท่ีใชเพื่อการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอ่ืนเพื่อหารายไดโดยมี
หลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขดังน้ี 
 
 
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล) ประชาสมัพันธขัน้ตอนและวิธีการเสยีภาษ ี
 
2. แจงใหเจาของปายทราบเพื่อยืน่แบบแสดงรายการภาษปีาย (ภ.ป. 1) 
 
3. เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษปีาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
 
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษปีายและแจงการประเมินภาษปีาย (ภ.ป. 3) 
 
5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชาํระภาษี (เจาของปายชาํระภาษีทันทีหรือชาํระภาษีภายในกาํหนดเวลา) 
 
6. กรณีท่ีเจาของปายชาํระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมนิ) ตองชําระภาษีและเงินเพิม่ 
 
7. กรณีท่ีผูรบัประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นไดภายใน 30 วันนับแตไดรบัแจง
การประเมินเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นชีข้าดและแจงใหผูเสียภาษทีราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแตวนัท่ีไดรับ
อุทธรณตามพระราชบญัญัติภาษปีายพ.ศ. 2510 
 
8. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิม่เตมิไดในขณะนั้นผูรบัคํา
ขอและผูยืน่คําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยืน่คาํขอ
ดําเนินการแกไข/เพิม่เตมิหากผูยืน่คําขอไมดําเนนิการแกไข/เพิม่เตมิภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอ
และเอกสารประกอบการพจิารณา 
 
9. พนักงานเจาหนาทีจ่ะยงัไมพจิารณาคําขอและยังไมนบัระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดาํเนินการแกไขคําขอหรือ 
ยื่นเอกสารเพิม่เติมครบถวนตามบนัทึกสองฝายน้ันเรียบรอยแลว 
 
10. ระยะเวลาการใหบรกิารตามคูมือเร่ิมนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคาํขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว 
เห็นวามคีวามครบถวนตามที่ระบไุวในคูมือประชาชน 
 
11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคาํขอทราบภายใน 7 วันนับแตวนัท่ีพจิารณาแลวเสรจ็ตามมาตรา 10 แหง 
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 
 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานทีใ่หบรกิาร 
องคการบริหารสวนตําบลธารทหารม.3 ต.ธารทหารอ.หนองบัวจ.
นครสวรรค 60110 โทรศัพท 056-290115  เวป็ไซต 
WWW.thanthahan.go.th/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถงึวัน
ศุกร (ยกเวนวนัหยุดที่ทางราชการกาํหนด) ตั้งแตเวลา 
00:00 - 00:00 น. 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบ 



ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :46 วัน 
 

ลําดบั ขัน้ตอน ระยะเวลา สวนทีร่บัผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาของปายยืน่แบบแสดงรายการภาษปีาย (ภ.ป. 1) เพื่อให
พนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร
หลักฐาน 
(หมายเหตุ: -) 

1 วนั องคการบริหารสวน
ตําบลธารทหารอําเภอ

หนองบวัจังหวัด
นครสวรรค 

 
2) การพิจารณา 

พนักงานเจาหนาท่ีพจิารณาตรวจสอบรายการปายตามแบบ
แสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) และแจงการประเมนิภาษี 
(หมายเหตุ: -) 

30 วนั องคการบริหารสวน
ตําบลธารทหารอําเภอ

หนองบวัจังหวัด
นครสวรรค 

 
3) การพิจารณา 

เจาของปายชาํระภาษ ี
(หมายเหตุ: -) 

15 วนั องคการบริหารสวน
ตําบลธารทหารอําเภอ

หนองบวัจังหวัด
นครสวรรค 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม่เติม (ถาม)ี หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจาํตัวประชาชนหรอืบัตรทีอ่อกใหโดยหนวยงานของรฐั
พรอมสาํเนา 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสาํเนา 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

แผนผังแสดงสถานที่ต้ังหรือแสดงปายรายละเอียดเกี่ยวกับปายวนั
เดือนปที่ติดต้ังหรือแสดง 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

หลักฐานการประกอบกิจการเชนสําเนาใบทะเบยีนการคาสําเนา
ทะเบียนพาณิชยสําเนาทะเบียนภาษมีูลคาเพิม่ 
ฉบับจริง0ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

หนังสือรบัรองนิติบุคคล (กรณีนติิบคุคล) พรอมสาํเนา 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

สําเนาใบเสร็จรบัเงินภาษปีาย (ถาม)ี  
ฉบับจริง0ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอาํนาจ (กรณีมอบอาํนาจใหดําเนินการแทน) 
ฉบับจริง1ฉบบั 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

 



คาธรรมเนียม 

ลําดบั รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ไมมีขอมลูคาธรรมเนยีม 
 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชองทางการรองเรียน / แนะนาํบรกิาร 
1) องคการบริหารสวนตําบลธารทหารม.3 ต.ธารทหารอ.หนองบัวจ.นครสวรรค 60110 โทรศัพท 056-290115  เว็ป

ไซต WWW.thanthahan.go.th 
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรฐัมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลกเขตดุสติกทม. 10300)) 

3) ศูนยรบัเร่ืองรองเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารคชัน้ 2 ถนนแจงวฒันะตาํบลคลองเกลืออําเภอปากเกร็ดจงัหวัดนนทบุรี 11120 
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยรบัเร่ืองรองเรยีนสาํหรบันักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมอืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม 
1) 1. แบบแจงรายการเพื่อเสยีภาษีปาย (ภ.ป. 1) 2. แบบยืน่อุทธรณภาษีปาย (ภ.ป. 4) 

(หมายเหตุ: -) 
 

หมายเหตุ 

- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การรับชําระภาษีปาย 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:สาํนกับรหิารการคลังทองถิ่นกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่สํานักบริหารการคลัง
ทองถิ่น 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง 
กฎหมายทีใ่หอาํนาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 

 
1)พ.ร.บ.ภาษปีายพ.ศ. 2510 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 

พื้นทีใ่หบรกิาร:ทองถิน่ 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่าํหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จาํนวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จาํนวนคําขอทีม่ากท่ีสดุ 0 

 จาํนวนคําขอทีน่อยท่ีสุด 0 
 

ขอมูลสําหรบัเจาหนาที ่



ชือ่อางอิงของคูมือประชาชน:การรบัชําระภาษปีายอบต.ธารทหารภควรรณสาํเนาคูมือประชาชน 03/09/2015 17:43 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 


