
การรับชำระภาษีปาย องคการบริหารสวนตำบลชะมวง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลงุ 

 

คูมือสำหรับประชาชน 
 

งานที่ใหบริการ การรับชำระภาษีปาย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลชะมวง 
 

ขอบเขตการใหบริการ 
สถานที่/ชองทางใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 
1.กองคลัง วันจันทร ถึง ศุกร 
                โทร : 074 829 835 (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 
                โทรสาร : 074 829 835  ตอ 102 ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  

 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ/การพิจารณาอนุญาต 
   ตามพระราชบัญญัติภาษีปายพ.ศ. 2510 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชำระภาษีปาย
แสดงชื่อยี่หอหรือเครื่องหมายที่ใชเพ่ือการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอ่ืน
เพ่ือหารายไดโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 
   1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตำบล) ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการชำระภาษี 
   2. แจงใหเจาของปายทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 
   3. เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
   4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย (ภ.ป.3) 
   5. องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับชำระภาษี (เจาของปายชำระภาษีทันทีหรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา) 
   6. กรณีที่เจาของปายชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชำระภาษี 
และเงินเพ่ิม 
   7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถ่ินไดภายใน 30 วันนับ
แตไดรับแจงการประเมินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินชี้ขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 
60 วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณตามพระราชบัญญัติภาษีปายพ.ศ. 2510 
   8. กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้นผูรับคำขอและผูยื่นคำขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกำหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคำขอดำเนินการแกไข/เพิม่เติมหากผูยื่นคำขอไมดำเนินการแกไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด
ผูรับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
  9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคำขอและยังไมนับระยะเวลาดำเนินงานจนกวาผูยื่นคำขอจะดำเนินการแกไข
คำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
  10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคำขอไดตรวจสอบคำขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 
  11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา    
10 แหงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 

  



การรับชำระภาษีปาย องคการบริหารสวนตำบลชะมวง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลงุ 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และหนวยงานที่รับผิดชอบ 
  

ขั้นตอนการลงทะเบียน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 
เพ่ือใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวนถูกตอง
ของเอกสารหลักฐาน (ระยะเวลา  1  วัน) 

กองคลัง 

2.พนักงานเจาหนาที่พิจารณาตรวจสอบรายการปายตาม
แบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) และแจงการประเมิน
ภาษี  (ระยะเวลา  30  วัน) 

กองคลัง 

3.เจาของปายชำระภาษี  (ระยะเวลา  15  วัน) 
 

กองคลัง 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาดำเนินการรวม  46  วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช จำนวนเอกสาร 

1.บตัรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกใหโดย
หนวยงานของรัฐ 

1 ฉบับ 

2.สำเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ 

3.แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือแสดงปายรายละเอียด
เก่ียวกับปายวันเดือนปที่ติดตั้งหรือแสดง 

1 ชุด 

4.หลักฐานการประกอบกิจการเชนสำเนาใบทะเบียน
การคาสำเนาทะเบียนพาณิชยสำเนาทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม 

1 ชุด 

5.หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พรอมสำเนา 1 ชุด 

6.สำเนาใบเสร็จรับเงินภาษีปาย (ถาม)ี 1 ชุด 

7.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจใหดำเนนิการแทน) 1 ฉบับ 

คาธรรมเนียม 

- ไมมี – 
 

การรับเรื่องรองเรียน 
กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลชะมวง  โทร.074 829 835  ตอ 102 โทรสาร.074 829 835  
หรือเว็ปไซด http://www.chamung.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      

                                                                                            
 
ชื่อเจาของปาย............................................................ชื่อสถานประกอบการคาหรือกิจการอื่น................................................. 
เลขที่..................................ตอรก,ซอย.......................................................ถนน........................................หมูที่ ....................... 
ตําบล..............................................อําเภอ..............................................จังหวัด..................................โทรศัพท....................... 
ขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ......................................................................ตามรายการตอไปนี้ 

2 
ขนาดปาย ซ.ม. 

 
 

1  
ประเภท 
ปาย  

กวาง 

 
ยาว 

3 
 

เนื้อที่ปาย 
ตารารง ซ.ม. 

4 
 

5 

จํานวน

ปาย 

ขอความหรือภาพหรือเครื่องหมายที่ปรากฎใน

ปายโดยยอ 
 

 

6 
สถานที่ติดตั้งปายและวัดติดตั้งปาย (แสดงปาย)

ถนน, ตรอก, ซอย, ตําบล, อําเภอ ,สถานที่ใกลเคียง

หรือระหวาง ก.ม. ที่ 

หมายเหต ุ

(1) 
มีอักษร 
ไทยลวน 
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.............................................................................. 

............................................................................... 
 

(2) 
มีอักษร 
ไทยปน 

ตางประเทศ 
หรือ 

เครื่องหมาย 

................... 
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(3) 
ปายที่ไมมี 
อักษรไทย 
 
 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 
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............ 

............ 

............. 

............. 
 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 
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.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 
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.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

 
ขาพเจาขอรับรองวารายการที่แจงไวในแบบนี้ถูกตองและครบถวนตามความจริงทุกประการ 
วันที่......................เดือน.............................................................พ.ศ................................ 

ลงชื่อ............................................................................................เจาของปาย 

ภ.ป. 1 
แบบแสดงรายการภาษีปาย 
ประจํา พ.ศ. 25............................ 



 
  
 
 บันทึกการตรวจสอบของเจาหนาที่ 
 
 
 
                                                        

เลขรับที่................................................ 
วันที่................../...................../............. 
สํานักงานที่รับ...................................... 
เลขรับปกอน......................................... 
ลงชื่อ......................................ผูรับแบบ 

                                                      ........................................................................................................................................ 
                                          ........................................................................................................................................ 
                                    ........................................................................................................................................ 
                                    ........................................................................................................................................ 
                                                      
                                                      ลงชื่อ..................................................................................เจาหนาที่ 

 
                                                                รายงานการประเมินภาษปีาย 

                                                       ไดทําการประเมินภาษปีายตามรายการที่ปรากฎในแบบแสดงของรายการภาษี 
                                                        ปายรายนี้แลว  เจาของปายจะตองเสียภาษีดังนี้.- 
      1. คาภาษีปายตามแสดงรายการภาษีปายเปนเงิน........................................บาท 
        ......................สตางค 

  2.  คาเพิ่มภาษีปายตามมาตรา 25 (1) (ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายใน 
       เวลากําหนด)รอยละ...............เปนเงิน...................บาท......................สตางค 
                      รวมทั้งสิ้นเปนเงิน................................บาท........................สตางค 
           ลงชื่อ.............................................................................พนักงานเจาหนาที่ 
                วนัที่............................เดือน..........................................พ.ศ. 25............ 

 
                                                                    คําขอชําระภาษี 

                                                        ขาพเจาไดทราบการประเมินภาษีปายขางตนแลว ขอชําระภาษีปายใหเสร็จ 
ไปพรอมนี ้
            ลงชื่อ.............................................................................ผูชําระภาษีปาย 
              วันที่............................เดือน.......................................พ.ศ. 25............ 

 
                                                                รายการรับชําระภาษีปาย 
                                                       ไดรับเงินภาษีปาย............................บาท...................สตางค  แตวนัที่.................. 
                                                        ใบเสร็จเลมที่.................................เลขที่........................ 
                                                               ลงชื่อ.....................................................................พนักงานเจาหนาที่ผูรับเงิน 

                                                                     บันทึกเพิ่มเติม 

                                                      ..................................................................................................................................... 

                                                      ..................................................................................................................................... 
 


